
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ 

(інформація станом на 23.12.2016) 

 

№ 

п/п 

Розділ Інформація 

1  

Повне найменування, 

ідентифікаційний код та 

місцезнаходження фінансової 

установи 

 

 

1.1. Повне найменування 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» 

1.2. Ідентифікаційний код 30929821 

1.3. Місцезнаходження 

 

Код території за КОАТУУ 8038600000, 

03062, м. Київ, Святошинський район, пр. 

Перемоги, 65 

2 Перелік фінансових послуг, що 

надаються фінансовою установою 

Cтрахова діяльність у формі добровільного 

страхування життя 

3 Відомості про власників істотної 

участі ( у тому числі осіб, які 

здійснюють контроль за фінансовою 

установою) 

 

 

 

3.1. Відомості про учасників 

(засновників, акціонерів) фінансової 

установи, які володіють часткою 

(паєм, пакетом акцій), що становить 

не менш як 10 відсотків статутного 

капіталу фінансової установи 

Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС 

ЛІМІТЕД  (T.A.S. OVERSEAS 

INVESTMENTS LIMITED), реєстраційний 

номер  239493, місцезнаходження: офіс 104, 

корпус «Кермія», буд. 4, вул. Діагору м. 

Нікосія, Кіпр,1097, 

володіє часткою у статутному капіталі 

фінансової установи в розмірі  99,9764%. 

 

 

 

 

 

3.2.Відомості про юридичних осіб, 

які контролюються учасниками 

(засновниками, акціонерами) 

фінансової установи (які володіють 

часткою (паєм, пакетом акцій), що 

становить не менш як 10 відсотків 

статутного капіталу заявника) 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АССІСТАС 

КОНСАЛТІНГ», код за ЄДРПОУ  37814867, 

місцезнаходження 01023, м. Київ, вул. Шота 

Руставелі, буд.16, 6-й поверх, частка в 

статутному капіталі юридичної особи, яка 

контролюється учасником 90% 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», код за 

ЄДРПОУ 30929821, місцезнаходження 

03062, м. Київ, пр. Перемоги, 65, частка в 

статутному капіталі юридичної особи, яка 

контролюється учасником 99,9764% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС-ФІНАНС 

КОНСАЛТИНГ», код за ЄДРПОУ 37164466, 

місцезнаходження 03062, м. Київ, пр. 

Перемоги, 65, частка в статутному капіталі 

юридичної особи, яка контролюється 

учасником 100%  



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», код за 

ЄДРПОУ 30115243, місцезнаходження 

03062, м. Київ, пр. Перемоги, 65, частка в 

статутному капіталі юридичної особи, яка 

контролюється учасником 99,98 %. 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕЙГОН ЛАЙФ 

Україна», код за ЄДРПОУ 32310874, 

місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. 

Іллінська, будинок 8, під’їзд 3, частка в 

статутному капіталі юридичної особи, яка 

контролюється учасником 99, 377 % 

 

 

 

 

3.3. Відомості про юридичних або 

фізичних осіб, які здійснюють 

контроль за юридичними особами- 

учасниками (засновниками, 

акціонерами) фінансової установи, 

які володіють часткою (паєм, 

пакетом акцій), що становить не 

менш як 10 відсотків статутного 

капіталу фінансової установи 

Акціонером Т.А.С. ОВЕРСІАС 

ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД  (T.A.S. 

OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED) є 

компанія БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД (BAILICAN 

LIMITED), місцезнаходження: офіс 104, буд. 

4 по вул. Діагору, КЕРМІЯ БІЛДІНГ, 1097 

Нікосія, Кіпр, яке володіє 100 %. 

 

Акціонером БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД 

(BAILICAN LIMITED) є Тігіпко Сергій 

Леонідович, який володіє 99,99%. 

4 Відомості про склад наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової 

установи 

 

 

 

  

4.1. Склад Наглядової ради: 

       Голова Наглядової ради - Попенко 

Сергій Павлович  

      Члени Наглядової ради: 

1. Білоног Олексій Вікторович 

2. Дацун Сергій Васильович 

3. Ястремська Наталія Євгенівна  

4.Тігіпко Вікторія Вікторівна 

 

4.2.Склад виконавчого органу: Виконавчим органом фінансової установи є 

Правління. 

 

Склад Правління: 

       Голова Правління - Власенко Андрій 

Леонідович 

       Заступники Голови Правління:  

1. Борисенко Ростислав Юрійович  

2. Бордюг Максим Володимирович  

3. Панфілова Ганна Владиславівна 



5 Відомості про відокремлені 

підрозділи фінансової установи.  

Відсутні відокремлені підрозділи. 

6 Відомості про ліцензії та дозволи, 

видані фінансовій установі 

Ліцензія Державної комісії з регулювання 

ринків фінансових послуг України на право 

провадження страхової діяльності у формі 

добровільного страхування життя серії АВ № 

499974 від 11.01.2010 р.                    

         Строк дії ліцензії - безстроковий. 

7 Річна фінансова та консолідована 

фінансова звітність 

Розміщені на сайті установи в розділі 

Фін.звітність /Розкриття інформації, за 

наступним посиланням: 

http://taslife.com.ua/pages/open_info 

 

8 Відомості про порушення 

провадження у справі про 

банкрутство, застосування процедури 

санації фінансової установи 

Провадження у справі про банкрутство 

фінансової установи не порушувалося, 

процедура санації не застосовувалась. 

9 Рішення про ліквідацію фінансової 

установи 

Рішення про ліквідацію фінансової установи 

не приймалося. 

10 Інша інформація про фінансову 

установу, що підлягає 

оприлюдненню відповідно до закону 

Розміщені на сайті установи в розділі 

Фін.звітність /Розкриття інформації, за 

наступним посиланням: 

http://taslife.com.ua/pages/open_info 

 

                                        

http://taslife.com.ua/pages/open_info
http://taslife.com.ua/pages/open_info

